
 Välkommen att lämna konceptförslag.

Billdals Gård 
öppnar upp!



Vackert beläget i Billdals park ligger denna magnifika 

1800-talsbyggnad som en gång fungerat som 

sommarviste för förmögna Göteborgsfamiljer. Higab 

kommer nu att renovera husets två understa plan  

för att öppna upp och levandegöra denna unika miljö.

Vi söker främst ett spännande restaurangkoncept 

som både passar in i den historiska miljön och  

är hållbart över tid. Det finns även möjligheter för  

fest- och/eller konferensverksamhet.

Vår vision för Billdals gård är att fylla byggnaden med 

ny utåtriktad verksamhet för att göra byggnaden till 

ett tillgängligt besökmål för Billdalsbor och besökare 

och en tillgång i närområdet.  

Ett levande  
Billdals Gård



OMRÅDE BILLDAL

FASTIGHETSBETECKNING  BILLDAL 1:4

ADRESS BILLDALS ALLÉ 50

BYGGÅR 1860-TAL

ARKITEKT FRANS JACOB HEILBORN

DETALJPLAN 1480-II5159

Visionsbild GAJD arkitekter/RÅformat.



De vackra sällskapsrummen återskapas för att kunna användas för restaurangverksamhet men de lämpar sig även för att hysa fester eller konferenssällskap. Det kommer att 

byggas till 140 kvm nybyggnad enligt ritningar på sid 6 och 8. I denna del kommer det att finnas plats för ett modernt restaurangkök, varuhantering, frysrum, förråd med mera.  

I anslutning till huvudentrén kommer en hiss att byggas för att säkerställa tillgänglighet.

Entréplan



Visionsbild GAJD arkitekter/RÅformat.
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Planskiss. Källarplan
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Historik

1862 köpte grosshandlaren James R Dickson Billdals 

Västergård och Östergård. Någon gång under samma 

årtionde revs en äldre mangårdsbyggnad på ägorna 

och ersattes med den byggnad som man i dag  

känner igen som Billdals Gård. Arkitekt var Frans 

Jacob Heilborn, som även ritat bl a Exercishuset  

vid Heden och Stora Tullhuset vid Packhuskajen. 

Byggmästare var August Krüger. 

Arkitekturen är starkt inspirerad av nyrenässansen  

där idealen var ordning och symmetri. 

 Byggnadens interiör är mycket välbevarad med 

ursprunglig planlösning och fast inredning av hög 

kvalitet. Här finns till exempel trapphus i stucco-lustro, 

påkostade ådringsmålade snickerier, kakelugnar och 

dekorativa stuckaturer kvar från byggnadstiden. 

När James R Dickson avled 1873 tog byggmästaren 

August Krüger över egendomen och sålde byggnaden 

till Charles Felix Lindbergh. Han bodde året runt på 

gården och ägde den fram till sin död 1909. Därefter 

tog industrimannen Gustaf Werner över ägarskapet 

och lade ner stora summor på att utöka landarealen, 

modernisera och bygga nya byggnader som tvätt-

stuga, arbetarbostäder och växthus. Efter hans död 

tog hans släktingar hand om byggnaden innan hela 

egendomen köptes av Göteborgs kommun 1963. Den 

dåvarande hyresgästen gavs då hyresrätt fram till sin 

död vilket inträffade 2001. Huvudbyggnaden stod 

sedan tom fram till 2014 när Higab fick i uppdrag att 

rusta upp Billdals Gård.

Billdals Gård 1872. Foto: Axel Lindahl Matsalen på Billdals Gård fotograferad 1974. Fotograf: Staffan Westergren



Entrésidan 1872



Byggnadens förutsättningar
Under 1800-talets andra hälft hade Göteborgs 

nyblivna societet, borgarna, börjat uppföra sommar- 

residens i områdena runt Göteborg. Huvudbyggnaden 

på Billdals Gård kom att bli Billdals första sommarvilla. 

Huset ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram  

och är skyddat genom skydds- och varsamhets- 

bestämmelser i gällande detaljplan (1480-II-5159). 

Detaljplanen säkrar ett långsiktigt bevarande av  

park och byggnader i parken.

Användningsbestämmelsen för byggnaden är Q,  

vilket innebär en relativt fri användning under förut-

sättning att den anpassas till byggnadens kultur-

värden. I detaljplanen finns också ett flertal skydds- 

och varsamhetsbestämmelser med syfte att bevara 

huset. Det innebär bland annat att alla förändringar  

av byggnadernas exteriör och interiör ska ske på ett 

varsamt sätt. Allt underhåll ska utföras med material 

och metoder som är anpassade till byggnadernas 

tekniska, historiska och estetiska egenart så att det 

kulturhistoriska värdet inte minskar. 

Att bedriva verksamhet i Billdals gård innebär  

därmed att göra det under särskilda förutsättningar  

– byggnaden är del av ett kulturarv som har långt- 

gående skydd i detaljplan och ska bevaras. I och med 

att planlösning och fast inredning är skyddade får 

verksamheten anpassa sig till befintlig interiör och 

rumsindelning. Moderna faciliteter kommer därför  

i stor utsträckning förläggas till nybyggnaden. 

Billdals Gård ska bevaras och utvecklas med husets  

och miljöns förutsättningar i centrum. Eventuella 

ombyggnader och underhåll måste godkännas av  

en antikvarisk expert och i de flesta fall krävs  

även bygglov. 



Interiörer från entréplan före renoveringen.



Lokalen uthyres exklusive fastighetskatt, värme, kyla, va, el,  
sophantering och övriga driftskostnader.

Lokalen uthyres utan utrustning för verksamheten. Hyresgästen 
svarar för underhåll av verksamhetsutrustning och det inre  
underhållet av ytskikt enligt gällande skyddsbestämmelser. 

Hyresvärden svarar för det yttre underhållet.

Den exteriöra miljön ingår inte hyresavtalet för huset.  
Om hyresgästen önskar nyttja den skrivs separat avtal.

Beskrivning av verksamhetskoncept. Hur det passar det in i 
byggnaden och hur verksamheten vill nyttja den unika miljön. 
Tänkta målgrupper.

Organisation och affärsplan med ekonomisk kalkyl.

Hyresnivå: ange årshyra (2023) exklusive tillägg.

Önskad hyreslängd.

Förutsättningar för hyreskostnader:
Kallhyra: förslag på hyresnivå lämnas tillsammans  
med konceptet (se nästa sida). Hyran indexregleras 
enligt standardbilaga (kpi 100 %). Moms tillkommer.

Avtalslängd: 3-7 år med 9 månaders uppsägningstid. 
Säkerhet för hyrans betalning kan komma att krävas.

Tillträde: Våren 2023.

Beskrivning av tidigare erfarenheter av liknande  
verksamhet och eventuella referenser.

För frågor vänligen kontakta förvaltare  
Thomas Rasmussen,  
e-post thomas.rasmussen@higab.se, 
telefon 031-368 53 67.

Affärsförslag ska innehålla:



Brand  
Lokalerna har tillgång till två av varandra oberoende 
utrymningsvägar. Alla brandkrav är uppfyllda,  
inklusive utrymning för max 150 personer samtidigt  
i byggnaden. 

Rum 206 och 207 har begränsning max 30  
personer/rum.

Tillgänglighet 
I anslutning till huvudentrén kommer en hiss att 
byggas för att säkerställa tillgänglighet. Från den 
nybyggda delen kommer tillgänglighet även att  
tillgodoses. Lyftbord finns, avsett för gods.

Elförsörjning 
Invändiga åtgärder: 
Befintlig elservis kompletteras upp till 250 315A.  
All el i byggnaden ses över och uppdateras. Lokalerna 
förses med nya tidstypiska armaturer. Matsalarna 
förses med ledspotar på skena i tak. 

Nya datainstallationer utförs i hela fastigheten och 
fiber dras in. 

I restaurangköket utförs nya anslutningar till all  
köksutrustning. 

Nya anslutningar till samtliga fläktar, motorer m.m.  
Ny ventilation i hela huset.

Tekniska frågor
VVS 
Restaurangverksamhet: 
Fettavskiljare kommer att finnas.

Imkanal kommer att finnas. 

Higabs anvisningar för luftbehandlingsaggregat 
kommer att användas i byggnaden.

Återvinningsrum förses med joniseringsaggregat. 

Uppvärmning med radiatorer och konvektorer  
via bergvärme.



Om Higab

Higab är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Göteborgs 
Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Vi är moderbolag inom 
lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB 
och Älvstranden Utveckling AB.

Higabs verksamhet styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. 
Genom att vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom 
fastighetsområdet ska vi bidra till stadens utveckling.

Higab äger och förvaltar många av husen som är karaktäristiska 
för staden och som innehåller vitala och viktiga verksamheter. 
Stora Saluhallen, Konserthuset, Gamla Ullevi och Stora Teatern  
är några exempel. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka  
300 byggnader om drygt 650 000 kvadratmeter. 31 av husen är 
byggnadsminnen.

Vi erbjuder ändamålsenliga lokaler till verksamheter inom  
Göteborgs Stad, andra offentliga aktörer och små och medelstora 
företag. Vi arbetar nära stadens övriga bolag och förvaltningar  
då vi alla har uppdraget att bidra till Göteborgs utveckling.

Stora Saluhallen

Kronhuset Stora Teatern

Pedagogen

Rådhuset

Konstmuseet och KonserthusetStadsbiblioteket

Barken Viking
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